
مميقول الله عز وجل: ((  محمي رر منا ال مم حح رر مها ال رل مما ال حس من(( ا   ))مب كككك مي حما  ملكك

مب مت مك حل ملا ا حه أ
م حنا  مم حاا  كراو مف مك منا  مذي رل والكلم علققى البسققملة قققد تقققدما  )).ا

اا لنا في هذا المجلس وغيره، وبينا أن البسملة آية مققن كتققاب اللققه كثير
تكلم الله بها كما تكلم بالقرآن جل وعل، ولكنها آية مستقلة ل تعد مققن
ل هقي آيات السقورة القتي بعقدها ول مقن آيقات السقورة القتي قبلهقا ب

 ))قلا أعوذا بربا الناسمستقلة تبدأ بها السور، من الفاتحة إلى (( 
ما عدا سورة براءة، لنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسقلم أنقه
افتتح سورة براءة بالبسملة، ولهذا أغفلها الصحابة رضي الله عنهم من
اا مققن أن تكققون سققورة مسققتقلة جعلققوا بينهققا وبيققن أجل السياق وخوفقق

ال . لما يكنا الذينا كفراوايقول الله عز وجل: (( ا ا سورة النفال فاص
 )):منا أهلا الكتابا اوالمشركمينا منفكمينا حتىا تككأتميهما البمينككة

المشككركمين )) و(( أهككلا الكتككابيعنققي مققا كققان الكفققار مققن : (( 
حتىا تأتميهما البمينة )) أي تاركين لما هم عليه من الكفر (( منفكمين

)). وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، سموا بققذلك لن صققحفهم بقيققت
للم مققع مققا فيهققا مققن إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وعلققى آلققه وسقق
معتم فققي التبديل والتحريقف والتغييققر، ولكقن هقم أهقل الكتقاب، إذا س
القرآن أهل كتاب فققالمراد بهققم مققن؟ اليهققود والنصققارى، فققاليهود لهققم
التوراة، والنصارى لهم النجيل، أما المشركون فهم عبققدة الوثققان مققن
كققل جنققس مققن بنققي إسققرائيل ومققن غيرهققم، يقققول لققم يكققن هققؤلء

 )) أي تاركين لما هم عليه مققن الشققرك والكفققر ومنفكيققنا منفكمين((
 )) وما هي البينة؟ البينة ما يبين بققه الحقققحتىا تأتميهما البمينةعنه (( 

في كل شيء، فكل شيء يبين به الحق فإنه يسققمى بينققة، ولهققذا قققال
البمينةا علىا المدعيا اوالميمميككنا علككىالنبي عليه الصلة والسلم: ( 

 )، فكل ما بان بققه الحققق فهققو بينققة، ويكققون فققي كققل شققيءمنا أنكر
رسولبحسبه، فما هي البينة التي ذكرهققا اللققه هنققا؟  البينققة قققال: (( 

ااا مطهرة.ا فميهاا كتبا قميمةا  )) وهذا الرسققولمنا اللها يتلواا صحف
للم محمد رسول الله، محمققد ابققن عبققدالله هو النبي صلى الله عليه وس
الهاشمي القرشي صلوات الله وسلمه عليققه، وجققاء بصققيغة النكققرة ((

اا لققه؛ لنققه عليققه الصققلة والسققلم جققدير بققأن يعظققمرسولا  )) تعظيمقق
 )) يعنققيرسولا منا اللككهالتعظيم اللئق به من غير نقص ول غلو (( 

اا، قال اللققه تبققارك وتعققالى: (( اا ونذير أن الله أرسله إلى العالمين بشير
الا  ا تبككاركا الككذيا نككزل)). وقققال: ((اوأرسككلناكا للنككاسا رسككو



ااا  )). فهققو محمققد عليققهالفرقانا علىا عبدها لميكونا للعالممينا نذير
الصلة والسقلم مرسقل مقن عنقد اللقه بواسقطة جبريقل عليقه الصقلة
والسلم؛ لن جبريل هو رسول رب العالمين إلى رسله موكققل بققالوحي

اا مققن المققراد بالرسققول ال؟خ؟ا ينزل به على من شاء الله مقن عبققاده. إذ
رسولمن المراد به؟ محمد، طيب من الذي أرسله؟ الله، لققققوله: (( 

ااا مطهكرة  ))، طيققب مققن هققو الواسققطة بيققنمنا اللها يتلككواا صكحف
الرسول وبين الله؟ جبريل، لن جبريل موكل بالوحي ينزل به على من

ااا مطهككرةقققوله (( ا يشاء مققن عبققاد اللققه.   )) يعنققي يقققرأيتلوا صحف
االنفسه وللناس، ((  )) جمع صحيفة وهي الورقة أو اللققوح أو مققاا صحف

 )) أي منقققاة مققن الشققرك، ومققنمطهرةأشبه ذلك مما يكتب بققه (( 
 )) أيفميهارذائل الخلق، ومن كل ما يسوء، لنها نزيهققة مقدسققة  (( 

 )) كتققب: أي مكتوبققات قيمققة، فكتققبكتبا قميمةفي هذه الصحف (( 
جمع كتاب، بمعنى مكتققوب، والمعنققى أن فققي هققذه الصققحف مكتوبققات
قيمة كتبها الله عز وجل، ومن المعلققوم أن النسققان إذا تصققفح القققرآن
اا أي مكتوبات قيمققة، انظققر إلققى مققا وجده كذلك، إذ وجد أنه يتضمن كتب
جاء به القرآن من توحيد الله عز وجل، والثناء عليه، وحمققده وتسققبيحه
اا بذلك، انظر إلى ما في القرآن من وصف النبي صلى الله تجده مملوء
للم ووصققف أصققحابه المهققاجرين والنصققار ووصققف عليه وعلى آلققه وسقق
التابعين لهم بإحسان، انظر إلى ما جاء به القققرآن مققن المققر بالصققلة،
والزكاة، والصيام، والحج، وغير ذلك من الخلق الفاضلة تجد أن كل ما

فميهاا كتككبجاء به القرآن فهو قيم بنفسه، وكذلك هو مقيم لغيققره (( 
اا أخبر الله في هذه الية أنه ل يمكن أن ينفك هؤلء الكفارقميمة  ))، إذ

من أهل الكتاب والمشركين حتى يأتيهم البينة، فلما جاءتهم البينققة هققل
انفكوا عن دينهم؟ عن كفرهم وشركهم؟ نستمع إلققى الجققواب قققال: ((
 ))اوماا تفرقا الذينا أاوتواا الكتابا إلا منا بعدا ماا جاءتهما البمينة

يعني لما جاءتهم البينة هل آمنوا؟ ل، ولكنهم اختلفوا، فمنهم مقن آمقن،
ومنهم من كفر، فمن النصارى من آمن مثققل النجاشققي ملققك الحبشققة،
اا مثل عبد الله بن سققلم ققق رضققي اللققه عنققه ققق ومن اليهود من آمن أيض
فمنهم من آمن، ومنهم من كفر، فمن علم اللققه منققه أنققه يريققد الخيققر،
ويريد الدين لله آمن ووفق لليمان، ومن لم يكققن كققذلك وفققق للكفققر،
اا من المشركين من آمن، ومققا أكققثر المشققركين مققن قريققش كذلك أيض
الذين آمنوا، فصار الناس قبل بعثة الرسول عليققه الصققلة والسققلم لققم



يزالوا على ما هم عليه من الكفر حتى جاءتهم البينققة، ثققم لمققا جققاءتهم
اولا تكونواالبينة ماذا حصققل؟ تفرقققوا واختلفققوا كمققا قققال تعققالى: (( 

كالذينا تفرقواا اواختلفواا منا بعدا ماا جاءهما البمينككاتا اوأاولئككك
إنوصققلنا إلققى قققول اللققه تبققارك وتعققالى: (( ا )). لهما عذابا عظميما 

الذينا كفراواا منا أهككلا الكتككابا اوالمشككركمينا فككيا نككارا جهنككم
ليققن اللققه تعققالى فققي هققذهخالدينا فميهاا أاولئكا هما شرا البريةا  )): ب

اا بققق((  اا مؤكققد  )) أن الققذين كفققروا مققن أهققل الكتققابإناليققة بيانقق
 )) أي فققي النققار الققتي تسققمى جهنققم،فيا نارا جهنككموالمشركين (( 

للجهمة، وقيل: إنه وسميت جهنم، لبعد قعرها وسوادها، فهو مأخوذ من ا
ييا كان فإنه أعني لفققظ (( جهنققم )) اسققم اسم أعجمي عربته العرب، وأ

إنا الذينمققن أسققماء النققار - أعاذنققا اللققه وإيققاكم منهققا -. وقققوله: (( 
 )) هنققا بيققانمككن )): (( كفككراواا مككنا أهككلا الكتككابا اوالمشككركمين

((ا إنا الككذينللبهققام، أعنققي إبهققام السققم الموصققول فققي قققوله: 
الميهود )) وعلى هذا فيقتضققي أن أهققل الكتققاب كفققار وهققم (( كفراوا

 ))، و كقذلك المقر، فققإن اليهققود والنصقارى كفقار حيققن لققماوالنصارى
يؤمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسققلم، وإن قققالوا:
إنهم مؤمنون بالله واليوم الخر، ويدعون لموتاهم بالرحمققة ومققا أشققبه
ذلك من العبارات التي يتزلفون بها فإنهم كاذبون، إذ لققو كققانوا يؤمنققون
للم، بققل بالله واليوم الخر لمنوا بمحمد صلى الله عليه وعلققى آلققه وسقق
للم قققد وجققد وصققفه فققي لمنوا برسلهم، لن النبي صلى الله عليققه وسقق
ورة العقراف (( ارك وتعقالى فقي س التوراة والنجيل كما ققال اللقه تب
اا الذينا يتبعونا الرسككولا النككبيا المككيا الككذيا يجككداونها مكتوبكك
عندهما فيا التككوراةا اوالنجميككلا يككأمرهما بككالمعراوفا اوينهككاهم

 )). بققلعنا المنكرا اويحلا لهما الطميباتا اويحرما علميهما الخبائث
للم قققال لبنققي إسققرائيل ((  يككاا بنككيإن عيسققى صققلى اللققه عليققه وسقق

ااا لمككاا بميككنا يككديا مككن إسرائميلا إنيا رسولا اللها إلميكككما مصككدق
ااا برسولا يأتيا منا بعديا اسمها أحمككدا  )). فلمققاالتوراةا اومبشر

جاء هذا الرسول الذي بشر به عيسى بالبينات، قالوا: هذا سحر مققبين،
ال من اليهود والنصارى، فقد آمنوا بمحمد اا قلي وكذبوه ولم يتبعوه إل نفر
صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبعققوه. (( أولئققك هققم شققر البريققة ))
شر البرية: أي شر الخليقة؛ فإن البرية هي الخليقة، وعلى هذا فيكققون
الكفار من بني آدم من اليهود والنصققارى والمشقركين شقر البريققة شقر



اا في قققوله: ((  إنا شرا الككداوابا عنككدالخلئق، وقد بين الله ذلك تمام
إنا شككر )). وقققال تعققالى: (( اللها الذينا كفراواا فهككما لا يؤمنككون

الداوابا عندا اللها الصما البكما الذينا لا يعقلون،ا اولوا علما اللككه
ااا لسمعهما اولوا أسمعهما لتولواا اوهما معرضككون  )).فميهما خمير

فهؤلء الكفار من اليهود والنصارى والمشركين هم شر البرية عند اللققه
عز وجل، وإذا كانوا هم شر البريققة فلققن نتوقققع منهققم إل كققل شققر، لن
اا أن نحسن الظققن بهققم، قققد نثققق الشرير ينبثق منه الشر، ول يمكن أبد
للم بالمشققرك، عبققد بالصادقين منهم كما وثق النبي صلى الله عليه وسقق
الله بن أريقط، حين استأجره ليدله على طريق الهجققرة، لكققن غققالبهم
وجمهورهم ل يوثق منهم، لنهم شر. ولما ذكر الله حكققم هققؤلء الكفققار

إنمن اليهود والنصقارى والمشققركين ذكققر حكققم المقؤمنين  فققال: (( 
 ))،الككذينا آمنككواا اوعملككواا الصككالحاتا أاولئكككا هككما خميككرا البريككة

والقرآن الكريم مثاني تثنى فيه المعققاني، فيققؤتى بققالمعنى ومققا يقققابله،
ات ويؤتى بأصقحاب النقار وأصقحاب الجنقة، ويقؤتى بآيقات القترهيب وآي
اا إلى اللققه عققز وجققل الترغيب، وهلم جرا، لجل أن يكون النسان سائر
بين الخوف والرجاء، ولئل يمل، فإن تنويع الساليب وتنويع المواضققيع ل
اا، بخلف مققا لققو كققان الكلم علققى شك أنه يعطي النفس قققوة وانققدفاع

إنا الذينوتيرة واحدة، فققإن النسققان قققد يمققل ول تتحققرك نفسققه (( 
 )) فخيققر خلقققآمنواا اوعملواا الصالحاتا أاولئكا هكما خميكرا البريكة

الله عز وجل هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهم على طبقات أربع
اومنا يطككعا اللككها اوالرسككولا فأاولئكككا مككعبينها الله فققي قققوله: (( 

الذينا أنعما اللها علميهككما مككنا النككبميمينا اوالصككديقمينا اوالشككهداء
 )). هذه الطبقققات الربققع هققي طبقققات المققؤمنين أعلهققا:اوالصالحمين

طبقة النبوة، وأعلى طبقات النبوة طبقة الرسققالة، ثققم بعققد ذلققك، بعققد
النبققوة الصققديقية، وعلققى رأس الصققديقين أبققو بكققر رضققي اللققه عنققه،
لأولوا العلم. وقيل: إنهققم الققذين قتلققوا فققي سققبيل والشهداء، قيل: إنهم 
اا بدون مناقضة، والذي ينبغي لمفسققر الله، والية تحتمل المعنيين جميع
القرآن أن الية إذا كانت تحتمل معنيين بدون مناقضة أن يحملهققا علققى
اا، فالشهداء هم أولوا العلم، وهم الذين قتلوا فققي سققبيل المعنيين جميع
الله، وكلهم مرتبتهم عالية فوق سققائر المتبعيققن للرسققل إل الصققديقين؛

 )) وهققم أدنققى الطبقققات، فالققذين آمنققوااوالصككالحمينقققال تعققالى: (( 
وعملوا الصالحات على اختلف طبققاتهم هققم خيققر البريققة، أي خيقر مقا



جزاؤهمخلق الله عز وجل من البرايققا،  ثققم بيققن جزاءهققم فقققال: (( 
 )) وهنا قدم اللققه الثنققاءعندا ربهما جناتا تجريا منا تحتهاا النهار

على المؤمنين الذين عملوا الصالحات على ذكر جزائهم، لن ثنققاء اللققه
عليهم أعظم مرتبة وأعلى منقبة، فلذلك قدمه علققى الجققزاء الققذي هققو

جزاؤهما عندا ربهما جناتا عدنا تجككريجزاؤهم في يوم القيامة (( 
)) جمعها لختلف أنواعهققا، لن النققبيجناتا  )) (( منا تحتهاا النهار

للم قال: إن الجنات (  جنتانا مككنا ذهككبا آنميتهمككاصلى الله عليه وس
)، وإلققى هققذااوماا فميهما،ا اوجنتانا منا فضةا آنميتهماا اوماا فميهمككاا 

 )). ثققم ذكققراولمنا خافا مقاما ربها جنتانيشير قول الله تعالى: (( 
)). فلهققماومنا داونهمككاا جنتككانا أوصاف هاتين الجنتين، ثققم قققال: (( 

جنققات والجنققات الققتي ذكرهققا اللققه تعققالى جققزاء للمققؤمنين العققاملين
الصالحات هي عبارة عن منازل عظيمة أعدها الله عز وجققل للمققؤمنين
المتقين، فيهقا مقا ل عيققن رأت، ول أذن سقمعت، ول خطققر علققى قلققب
اا، بشر، ول يمكن لنسان في هذه الدنيا أن يتصور كيف نعيم الخرة أبد

لميسلنه أعلى وأجل مما نتصور، قال ابن عباس رضي اللققه عنهمققا " 
 "، لكنهققا الحقققائق تختلققففيا الجنةا مماا فيا الككدنمياا إلا السككماء

اا، قال عز وجل: ((  اا عظيم  )) العدن بمعنققى القامققةجناتا عدناختلف
في المكان وعدم النزوح عنه، ومن تمام نعيم أهل الجنة أن كققل واحققد
اا أكمل ال عما هو عليه من النعيم، لنه ل يرى أن أحد منهم ل يطلب تحو
منه، ول يحس في قلبه أنه في غضاضققة بالنسققبة لمققن هققو أرقققى منققه

الوأكمل، قال اللققه تبققارك وتعققالى: ((   )). أي للا يبغونا عنهككاا حككو
ال عما هم عليه لن الله تعققالى قققد أقنعهققم بمققا أعطققاهم فل يبغون تحو
اا منهم، ولهققذا سققمى اللققه تعققالى هققذه الجنققات اا أكمل نعيم يجدون أحد

تجريا مككنجنات عدن - أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلهققا - .(( 
 )) قققال العلمقاء: مقن تحقت قصققورها((ا منا تحتها )) تحتهاا النهار

وأشجارها وإل فهو على سطحها وليس أسفل، إنما هو مققن تحققت هققذه
القصور والشجار، والنهار التي ذكرها الله عز وجل هنا مجملققة فصققلها

مثلا الجنةا التيا اوعككدا المتقككونا فميهككافي سورة محمد فقال: (( 
أنهارا منا ماءا غميككرا آسككنا اوأنهككارا مككنا لبككنا لككما يتغميككرا طعمككه
 )).اوأنهارا منا خمرا لذةا للشاربمينا اوأنهارا مككنا عسككلا مصككفى

هذه النهار وقد جاء في الثار من وصف هققذه النهققار أنهققا تجققري بغيققر
أخدود وبغير خنادق بمعنى أن النهققر يجققري علققى سققطح الرض يتققوجه



حيث وجهه النسان، ول يحتاج إلى شق خنادق، ول إلى بناء أخدود تمنع
ال، وفي هذا يقول ابن القيم ق رحمه الله ققق فققي اا وشما سيلن الماء يمين

أنهارها من غير أخقدود جقرت *** سقبحان ممسقكها عقنا كتابه النونية:
ااالفيضان،  ((  اا، ل يموتققون،خالدينا فميهاا أبد  )): أي ماكثين فيهققا أبققد

ول يمرضققون، ول يبأسققون، ول يققألمون، ول يحزنققون، ول يمسققهم فيهققا
اا أبد البدين ق اللهم اجعلنا منهققم اا وأبد نصب، فهم في أكمل النعيم دائم

 )) وهققذا أكمققل نعيققم أن اللققهرضيا اللها عنهما اورضككواا عنككهق .(( 
اا، بققل تعالى يرضى عنهم، فيحققل عليهققم رضققوانه فل يسققخط بعققده أبققد
وينظرون إلى الله تبارك وتعالى بأعينهم كما يرون القمر ليلققة البققدر ل
يشكون في ذلك، ول يمترون فققي ذلققك، ول يتضققامون فققي ذلققك، أي ل
ينضم بعضهم إلى بعض ليريه الخققر، بققل كققل إنسققان يققراه فققي مكققانه

ذلكا لمككنا خشككيحسب ما أراد الله عز وجل. ثم قال عز وجققل: (( 
 )): أي ذلك الجزاء لمن خشي الله عز وجل، والخشية هققي خققوفربه

الله عز وجل المقرون بالهيبققة والتعظيققم ول يصققدر ذلققك إل مققن عققالم
إنماا يخشىا اللككها مككنا عبككادها العلمككاءا إنبالله كما قال تعالى: (( 
 )) ، وبهذا تمت هذه السقورة العظيمقة. وهقي ققولهاللها عزيزا غفور
اوماا أمراواا إلا لميعبداواا اللها مخلصمينا لككها الككدينتبارك وتعالى: (( 

 ))حنفاءا اويقميمواا الصلةا اويؤتككواا الزكككاةا اوذلكككا ديككنا القميمككة
  أي أن النققاساوماا أمراواا إلا لميعبداواا اللها ((قوله تبارك وتعالى: (( 

لم يؤمروا بشيء يتعلق بأمور الدنيا أو بشققيء يكلفهققم بققل هققو بشققيء
لميعبداواا اللها مخلصككمينا لككهسهل عليهم وهو عبادة الله عز وجل، (( 

المعنككى )) فمققا هققي العبققادة؟ العبققادة تطلققق علققى معنييققن: الدين
:ا اوالمعنىا الثككاني: التعبد، فيقال هذا الرجل تعبد للققه عبققادة.الاول

المتعبد به، فيقال الصلة عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، وهكققذا.
يكون معنى العبادة تققذلل العبققد لربققه عققز وجققلا المعنىا الاولا فعلى

اا بفعل أوامره واجتناب نققواهيه. المعنىا الثككانيوعلققى ا محبة وتعظيم
أن العبادة هي المتعبد به يكون معناها ما ذكره شيخ السلم ابن تيميققة
رحمه الله في قوله إنها اسققم جققامع لكققل مققا يحبققه اللققه ويرضققاه مققن
القققوال و العمققال، فالصققلة عبققادة و الطهققارة عبققادة والزكققاة عبققادة
والصوم عبادة والحج عبادة وبر الوالدين عبققادة وصققلة الرحققام عبققادة،
وكل عمل يقرب إلى الله تعالى فإنه عبادة، لكن اللققه سققبحانه وتعققالى
ذكقر أن هقذا المقر مقققرون بشققيئين الول: الخل ص للقه تعققالى بحيققث



يقصد النسان بعبادته وجه الله والدار الخرة، ل يقصد بهققا دنيققا يصققيبها
ول امرأة يتزوجها ول جاه يشرف به عند الناس ول غير هذا من المققور
الدنيوية، فمن قصد سوى اللققه فققي عبققادته فهققو مشققرك حققابط عملققه

منا كانا يريدا الحمياةا الدنمياا اوزينتهاودليل هذا قول الله تعالى: ((  
نوفا إلميهما أعمككالهما فميهككاا اوهككما فميهككاا لا يبخسككونا .ا أاولئككك
الذينا لميسا لهما فيا الخرةا إلا النارا اوحبككطا مككاا صككنعواا فميهككا

)) ، وفققي الحققديث القدسققي الصققحيح أناوباطلا ماا كانواا يعملونا 
الالله تعالى قال: (  أناا أغنىا الشركاءا عنا الشرك،ا منا عملا عم

 ) ، وفققي الحققديث النبققويأشركا فميها معيا غميريا تركتها اوشككركه
إنمككاالصققحيح أن النققبي صققلى اللققه عليققه وعلققى آلققه وسققلم قققال: ( 

العمالا بالنمياتا اوإنماا لكلا امرئا ماا نوى،ا فمنا كانتا هجرتككه
إلىا اللها اورسولها فهجرتككها إلككىا اللككها اورسككوله،ا اومككنا كككانت
هجرتها لدنمياا يصميبهاا أاوا امرأةا يتزاوجهاا فهجرتها إلىا مكاا هكاجر

 ) ، هذه أدلة وجوب إخل ص العبادة، وأما الثاني: فهو التبققاع يعنققيإلميه
)) والحنيف: هو المائلحنفاءا إتباع شريعة الله، ودليله قوله تعالى: )) 

عما سوى شريعة الله، مأخوذ من الحنف: وهو ميل الصبع، فل بد مققن
إتباع الشريعة، والدليل لقذلك ققول النققبي صقلى اللقه عليقه وعلقى آلقه

 )،منا أحدثا فككيا أمرنككاا هككذاا مككاا لميككسا منككها فهككوا ردوسلم: ( 
الا لميسا علميها أمرنككاا فهككوا ردوقوله: (   ) فل بققد فققيمنا عملا عم

اويقميمواا الصككلةوقوله عز وجققل: (( ا العبادة من الخل ص والمتابعة.
 (( أي ما أمروا إل بإقامة الصلةيعبداوا(( : أي معطوفة على قوله))  

وإيتاء الزكاة، ونص عليهما لنهما أعظم أركان السلم بعد الشققهادتين،
اا، ولم يكققن الكفققر والصلة أوكد من الزكاة، ولهذا كان ترك الصلة كفر

اا. الناس  )): ذلققك المشققار إليققه مققااوذلكا دينا القميمة(( ا بالزكاة كفر
ذكر من عبادة اللققه تعققالى علققى الققوجه المققذكور بققالخل ص والمتابعققة،
وإقامة الصلة وإيتاء الزكاة هو دين القيمة، أي دين الملققة القيمققة لنهققا
شريعة الله التي جققاء بهققا رسققوله محمققد صققلى اللققه عليققه وعلققى آلققه
     .وسلم، هذا هو تفسير هذه الية الكريمة


